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Nieuwsbrief 4
omwonenden Petrusberg

Alstublieft….. de vierde nieuwsbrief van
de sloop en nieuwbouw van de
Petrusberg. We hebben weer nieuws te
melden: de start van de sloop en we
stellen onze nieuwe projectleider voor.
Eindelijk… de sloop gaat van start

Na wat vertraging gaat RGS nu eindelijk
van start met de sloop. In de eerste
weken zijn ze vooral in het gebouw zelf
aan de slag. Rond eind november/begin
december volgt de buitenkant en de
constructie; eerst de hoogbouw en
daarna de laagbouw. De totale sloop
neemt tot ongeveer tot half februari
2022 in beslag. Dit zijn richtdata; er
kunnen zich namelijk altijd onvoorziene
omstandigheden voordoen.
Helaas kunnen we niet slopen zonder
dat dit overlast voor omwonenden geeft.
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Uiteraard probeert de sloper de overlast
zo veel mogelijk te voorkomen en zo
veel als kan stofvrij te werken. Het
breken van het puin gebeurt op het
terrein en ook hiervoor worden
stofbeperkende maatregelen genomen.
Ook zult u wellicht geluidsoverlast
ervaren. De sloper stalt zijn materiaal
binnen de bouwhekken. Er zal
regelmatig sprake zijn van overlast van
zwaar verkeer; vrachtwagens rijden
geregeld af en aan met materiaal.
Hopelijk heeft u begrip voor het feit dat
slopen zonder overlast niet mogelijk is.
Contactpersonen RGS
We zetten nog een keer de
contactpersonen van RGS voor u op een
rij:
Rick Paalman, uitvoerder,
telefoon 06 – 30 37 84 73
Robin Clement,
omgevingsmanager (klachten), telefoon
06 – 58 36 85 22
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Uw aanspreekpunt
Speciaal voor vragen vanuit de
omwonenden heeft RGS een
omgevingsmanager aangesteld. Dat is
Robin Clement. Hij is voor u het
aanspreekpunt voor vragen of klachten.
Robin probeert u altijd binnen 24 uur op
werkdagen een terugkoppeling geven.
Zijn telefoonnummer vindt u op de
vorige bladzijde.

Tot slot

We hebben er alle vertrouwen in dat de
sloop goed verloopt. En hopen u te zien
bij de sloophandeling. Tot dan!

Sloophandeling met een feestelijk tintje

Zoals u al weet, willen een feestelijk
tintje geven aan deze sloop. Jammer
genoeg kunnen we nu nog geen datum
doorgeven. Zodra de datum van de
sloophandeling bekend is, hoort u van
ons en ontvangt een uitnodiging.
Nieuwe projectleider Wonen Limburg

Sinds kort is Stephan Kramer gestart als
nieuwe projectleider. Hij vervangt Bob
Schmitz. Stephan is van maandag tot en
met woensdag te bereiken via het
WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088
– 385 0800 en via de mail
petrusberg@wonenlimburg.nl.
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